
  

 

Nyhedsbrev. 

 

Kære golfmedlem,  

Dette er det første nyhedsbrev fra bestyrelsen, men helt sikkert ikke det sidste! Der har længe været et 

ønske fra vores medlemmer om at få information omkring de forskellige aktiviteter i og omkring klubben. 

Dette ønske prøver vi at efterkomme nu. Det er vores intention at udsende nyhedsbrevet 3-4 gange om 

året. 

Banen netop nu. 

Den lange og vedvarende tørke kombineret med høje temperaturer har taget hårdt på vores bane, men 

vores greenkeepere yder en stor indsats for at holde greens og tee-steder grønne. Sammenlignet med 

andre baner, er Maribo Sø i rigtig god stand. Det har dog krævet en del vanding, så vores vandforbrug bliver 

noget større end normalt. 

Til sæsonstarten introducerede vi en række nye teesteder med tal-navne i stedet for de gamle røde/gule 

tee-steder. Maribo Sø følger dermed efter en række andre klubber, som også har indført dette system. Man 

skal kunne vælge det teested, som passer til ens handicap og humør, og ikke være bundet af det, som 

fejlagtigt blev betragtet som henholdsvis herre- og dame-teested. Der var en del diskussion og forvirring i 

starten vedrørende omkostningen for denne omlægning, men faktum er at klubbens udgifter har været ca. 

65.000 kr. til indkøb af nye teested skilte, tavler og andet. De nye 62- teesteder, som er etableret på 8 

huller er anlagt som discountmodeller uden vanding. Så den eneste ekstraudgift vi får, vil være den tid der 

går med klipningen af græsset. Har du forresten prøvet at spille fra tee-41? Du vil opleve en helt ny bane, 

og nye udfordringer! 

Vores klub er efterhånden ved at nærme sig sin 30 års fødselsdag, og mange ting er ændret siden vi 

startede. I starten bestod vores system af en boldrende til tidsreservation og et regneark! Nu har vi Golfbox 

hvor man kan bestille tid på banen og meget mere. Nogle spillere bryder sig ikke om, at man skal bestille tid 

for at kunne spille på banen. Og vi ser da også ind imellem nogle, som lister sig afsted uden at være 

registreret i Golfbox. Men du gør dig selv og de andre spillere en dårlig tjeneste på denne måde. Når du 

bestiller tid, er du sikker på at komme afsted til den bestilte tid, og du kan se hvilke spillere, der kommer før 

og efter dig. Hvis du kun spiller 9 huller og vil starte på hul 10, skal du være HELT sikker på, at du ikke 

forstyrrer de spillere, som allerede er i gang ude på banen. Forsikr dig om, at der ikke er spillere på hul 9 (og 

helst også hul 8) inden du stiller dig op på 10. hul. Og hvis du alligevel bliver indhentet af bagfra kommende 

spiller, skal du uden tøven lukke disse spillere igennem!  

Og når vi nu taler om dette evige diskussionsemne med at lukke igennem, så lad os gentage 

retningslinjerne, 

-er der bagfra kommende spillere, som venter på dig og dit hold, og er der ét hul eller mere luft foran jer – 

så SKAL du lukke igennem.  

Det behøver ikke at være forbundet med tab af særlig meget tid at lukke andre igennem, bare man gør det 

fornuftigt. En god måde at lukke igennem på, er at slå ud fra teestedet sammen med det hurtige hold. 

Herefter kan det hurtige hold slå deres andet-slag mens i finder jeres bolde. På den måde mister I kun 

ganske lidt tid.  



  

Økonomi, mad og gæstespillere. 

Vi har en rigtig god bane, og vi har en sund økonomi i vores klub. Men derfor skal vi ikke hvile på 

laurbærrene. Tendensen i vores klub er ligesom på landsplan, at medlemstallet er faldende. Og hvis vi ikke i 

tide sørger for at indrette vores aktiviteter og økonomi efter denne trend, så vil vi i løbet af ganske få år stå 

overfor alvorlige udfordringer. Vi prøver derfor hele tiden at finde nye veje og metoder til at kunne bevare 

en sund økonomi – til gavn for os alle sammen.  

En nyhed i klubben er, at vi nu kan tilbyde sandwiches, madsalater og kager til moderate priser. Du finder 

varerne i køleskabet overfor administrationen. Systemet er baseret på høflig selvbetjening, og det bl.a. 

derfor at vi kan holde priserne på et fornuftigt niveau. Det blev lanceret i juni måned, og indtil videre har 

det været en succes. Med dette tiltag har vi også efterkommet et længe næret ønske hos vores 

medlemmer og gæstespillere. 

Vores bane er rigtig flot og velplejet. Det er også blevet bemærket hos vores greenfee-spillere, som ofte 

roser vores bane. Og heldigvis oplever vi en vækst i antallet af greenfee-spillere. Det bidrager meget 

positivt til vores klub-økonomi, og derfor skal vi behandle vores gæster rigtig godt, når de besøger vores 

bane. Vi får en greenfee-indtægt på næsten en halv million kroner i år. Havde vi ikke denne indtægt, så 

skulle vi alle sammen betale 15-20% højere kontingent, og det tror vi, at de fleste gerne vil undgå. Og 

heldigvis er vi ikke i nærheden af at have trængsel på banen -så der er plads til alle sammen! Et rigtigt hit 

blandt vores gæstespillere er vores baneservice, hvor vi til byder spillerne en forfriskning ude på banen. De 

bliver simpelthen så glade for denne service, og mange af dem skriver til os, at de med garanti vil komme 

tilbage igen. 

 

Ny træner. 

Som det er bekendt, ønsker Jeremy at stoppe sin træner-gerning til nytår. Efter mange år i klubbens 

tjeneste er det på tide at bruge livet til andre aktiviteter! Det betyder så, at vi skal finde en ny træner til 

vores klub. Og det er vi godt i gang med. Men som det er med diverse forhandlinger, kan man ikke udtale 

sig om det færdige resultat førend underskriften er på plads! Derfor kan vi heller ikke på nuværende 

tidspunkt fortælle meget mere end, at vi er godt på vej, og der kommer en løsning inden for ganske kort 

tid. Til den tid kan du være sikker på, at vi kommer med udførlig information! 

 

Nyt handicap-system. 

 

Der indføres et nyt system til beregning af handicap i 2020. Du synes sikkert, at der er længe til 2020, og 

hvorfor skal man så beskæftige sig med dette system allerede nu?  

Princippet i det nye system er, at dit handicap bliver beregnet ud fra de seneste 20 indleverede scorekort. 

Som udgangspunkt vil dit handicap være gennemsnittet af de 8 bedste scores ud af disse 20 scores. Du kan 

læse de detaljerede regler inde på DGU’s hjemmeside. Og ja, du læste rigtigt – der bliver brugt 20 scores til 

at beregne dit handicap! Og hvor mange kort plejer du i grunden at indlevere i løbet af et år?  

Derfor er det en god ide, allerede nu at starte med at indlevere dine scorekort til registrering. Du kan 

såmænd aflevere dit scorekort efter hver runde! Så vil du have tilstrækkelig mange scores i databasen, når 



  

det nye system starter. Du kan aflevere dine underskrevne kort til Claus eller smide dem igennem greenfee-

brevsprækken. Du kan også selv registrere dine scores via Golfbox. 

Dagens portræt. 

 

For et år siden gik der en dreng rundt i Maribo, som ikke 

kendte noget som helst til golf. Andreas Ploug-Madsen var 

dengang 11 år, men om sommeren hørte han fra sine 

kammerater, at det var sjovt at spille golf. Det kunne jeg da 

godt prøve, tænkte han. Som sagt, så gjort. Og i juli måned 

2017 startede han i begyndergruppen i Maribo Sø Golfklub. Og 

herefter gik det stærkt! Andreas blev bidt af en gal golfbold, 

og i løbet af efteråret spillede han sig ned i HCP 30,8. Og i 

2018 er det gået endnu stærkere. I skrivende stund (slut juli) 

spiller Andreas i HCP 12,0! Og handicappet ændrer sig næsten 

dagligt – i nedadgående retning. 

Andreas siger selv, at han er glad for at spille i klubben, og at 

han især værdsætter den hjælp og støtte han får fra Casper 

Buchholtz, som er en anden af vores fremadstormende unge 

talenter. 

Andreas vil gerne blive rigtig professionel golfspiller. Og man 

må sige, at hvis han fortsætter med dette tempo, så varer det 

ikke længe, inden vi ser ham på diverse elitehold. 

Vi ser frem til at følge Andreas’ vej mod golf-tinderne. 

 

 

 


